
'Pls

CONTRACT

de finanfare din mijloacele fondului mf,surilor de profilaxie

a proiectelor de profilaxie gi prevenire a riscurilor de imbolnlvire

nr.

mun. Chiqiniu

1. Pirfile contractante
Compania Nafionali de Asiguriiri in Medicinn (in continuare - Companie), reprezentatd de

clhe dl Ion Dodon, director general, care a$oreazd in baza Statuhrlui, denumitii in continuare

,,Finantator" gi Asociatia ObgteascE ,AFI", reprezentatli de cdtre dna Svetlana Doltu,
administrator, carc aclioneazd in baza Statuhrlui, denumit[ in continuare ,,Beneficiar" au incheiat
Contractul de finantare din mijloacele fondului mdsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie qi

prevenire a riscurilor de imboln6vire (in continuare - Contract), convenind asupra urmltoarelor.

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului Contract rcprezintd reafizarca de cdtre Beneficiar a activitiflor in

cadrul Proiectului intitulat: ,,Extinilerea accesului la seniciile de bazd de pruvenire HIV/SIDA Si
ITS pentru grupurile-cheie CDI, LS ;i BSB tn regiunea Centru a Republicii Moldova", (irr
continuare Proiect), in baza finant6rii acordate de Finanjator.

2.2. Beneficiarului i se va acorda finantarea in termenii qi condi{iile stabilite in prezentul

Contract qi anexele acestuia, pe care Beneficianrl declar[ cI le cunoaSte gi le acceptli.
2.3. Beneficiarul iqi asumd obligatia de a implementa activit6file incluse in Proiect, iar

Finan(atorul de a le achita conform prevederilor anexei nr.2 ,,Bugetul de cheltuieli aprobat al

proiectului" qi anexei nr.3 ,,Graficul tranqelor qi prezentdrii rapoartelor".
Z.4.Beneiiciantl se angajeazi sd implementeze Proiectul pe propria r[spundere, in conformitate

cu prevederile cuprinse in prezentul Contmct qi conform actelor normative, inclusiv Ordinul
nr.2861L54-A din LL.04.2A17 al ministmlui sendtiitii gi directorului general al CNANI ,,Cu privire la
instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea prioritdlilor de utilizare a mijloacelor

financiare din fondul mdsurilor de profilaxie al Companiei Nalionale de Asigurdri in Medicind
pentru activitdli de profilaxie Si prevenire a riscurilor de imbolndvire finanlate in bazd de proiecte

Si aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanlare din fondul mdsurilor de profilaxie tn
hazd de proiecte a activitd,tilor de profilaxie Si prevenire a riscurilor dp tmbolndvire ".

2.5. La incheierea acestui Contract reprezentantul Beneficianrlui in rela{iile contractuale cu
CNAM semneazd Declaralia pe propria rdspundere, conform Anexei nr.4 la Contract precum c6,

documentele, rapoartele, informaliile mentionate in listele beneficiarilor de servicii prestate in cadrul

Contractului prenotat sint veridice.

3, Durata gi condifiile de implementare a Proiectului
3.1. Contractul se consider[ incheiat qi intrd in vigoare la data semn6rii de cltre PAr[i fiind

valabil pina la data de 31 decembie 2O'23.

3.2. Data inceperii irnplementirii Proiectului este 01 martie 2023.
3.3. Realizarea activitiliior se efectueaz6 potrivit Proiectului, Bugetului de cheltuieli aprobat a1

proiectului qi Graficului tranqelor (Anexa nr.1, Anexa nr.2 gi Anexa nr.3 la Contract).
3.4. Proiectul se implementeazi de c6tre Beneficiar pin[ la data de 15 decembrie Z)23'
3.5. Finantarea mijloacelor financiare in cadrul acestui Contract poate s[ nu fie realizattr, de

cdtre Finanfator, in cazul nerespeciirii de citre Beneficiar a termenilor qi condifiilor acestui Contract
gi atingerea rezultateior scontate.

3.6. Sumeie neutilizate, utilizate contrar destinaliei sau utilizate in lipsa documentelor
confirmative/justificative, se retumeazd Finaniatorului dupd finalizarea proiectului, in termen de 3 zrle
de la data expiririi Contractr:lui.
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4. Valoarea contractului qi condifiile de plati
4.1. Valoarea totald a Contractului constituie 750 L94,1 lei.
4.2.Yaloarea total[ a Contractului nu poate fi modificatd"in sensul majordrii acesteia.

4.3. Beneficiarul utllizeazd mijloacele financiare acordate de cltre Finanlator in strictd

conformitate cu prevederile Proiectuiui gi ale Bugetului. Varia{iile la oricare din liniile de buget, cu

anexarea explicaliilor qi argumentelor, fEr[ rnodifi,carea sumei contractuale care ar putea fi necesard

pentru impleme ntarea eficienti qi cu succes a Proiectului vor fi operate doar cu acordul in scris al

Finanlatorului expediat in termen de pin[ la5 ztle lucrdtoare, in baza cererii scrise a Beneficiarului.

4.4. Finanlatorul poate efectua finan{area proiectului, in baza cererii argumentate a

Beneficiarului, insolitd de documente confirmative/justificative qi descrierea activitdtilor planificate,

in mdrime de p6n[ la 80 Yo dintranqE. Cererea argumentatdva fi depusdin scris, in conformitate cu

graficul tranqelor, specificat in anexa nr.3 la Contract. Restu1 mijloacelor financiare vor fi achitate de

c6tre Finanfator, in baza facturii, dupd prezentarea documentelor confirmative/justificative privind
activitilile realizate in cadrul Proiectului (modelele rapoartelor sunt stabilite in anexele nr.5a-5t). La

cererea in scris a Beneficiarului, Finanlatorul poate diviza tranqa, efectu6nd p161i1e in mai multe

subtranqe.
4.5. Achitareapldfilor Beneficiarului pentru serviciile prestate se efectueazdde cltre Finanlator

in lei moldoveneqti, in termen de 14 zlle calendaristice de la data prezerfidrii tuturor documentelor

confirmative/justificative . in caz',l| neprezent6rii documentelor confirmative/justificative, certificate

prin semnltura electronici sau olograft a Beneficiarului Ei, dupd caz a persoanelor beneficiare ale

Proiectului, privind utiliz areamijloacelor financiare pentru implementarea Proiectului sau raportdrii

eronate de cdtre Beneficiar, acest termen se suspendd pentru trei zlle, timp in care Beneficiarul este

obligat sd prezinte documentele qi rapoartele confirmativeljustificative, solicitate de cdtre Finanfator.

Documentele confirmative/justificative vor fi prezentate in copie autentificatd de Beneficiarul

de finanlare prin semnlturI, cu menliunea,,conform originalului".
4.6. Finantatorul poate suspenda sau refuza finanlarea proiectului, in cazul in care Beneficiarul

nu prezint[ confo rm clauzelor contractuale raportul integral qi documentele confirmative/justificative
in termenul solicitat de Finanlator.

ln cazul inregistrdrii unui sold la contul Beneficiarului, constituit din mijloacele financiare

obfinute in cadrul implementdrii Proiectului, Finanfatorul suspendd efectuarea pl61ilor planificate.
4.7. Nu se acceptS folosirea resurselor financiare pentru activitdli care nu corespund scopului,

obiectivelor qi liniiloi bugetare ale proiectului. in cazul utilizdrii contrar prevederilor prezentului

Contract a mijloacelor financiare, Finanlatorul este in drept sd aplice una din urmdtoarele forme de

penalizare:
a) s[ micqoreze urmdtoarea finan]are in cadrul Proiectului cu suma utilizatd, contrar

prevederilor Contractului, sau
b) sE solicite Beneficiarului sd returneze in contul Finanlatorului suma fiilizatd contrar

prevederilor Contractului, in decurs de 5 zile de la recep{ionarea de cdtre Beneficiar a cererii
Finanlatorului de returnare a sumelor date.

4.8. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prevdzute in Anexa nr.Zla prezentul

Contract.
4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angalat sd le depund din mijloacele proprii, sumele care

s-au angajat sd le depund alli cofinanfatori, precum qi penalit[file, amenzile etc., nu sunt eligibile
pentru platd de c6tre Finanlator.

4.L0. Asigurarea sumelor necesare plAtii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea
Beneficiarului.

4.lL DacI Beneficiarul nu respectd obligafii\e prevdzute in prezentul Contract, demonstrdnd o

utilizarc necorespunzdtoare a resurselor sau bunurilor qi serviciilor finanlate din mijloacele FAOAM,
Finantatorul poate solicita Beneficiarului sd ramburseze (integral sau parfial), in decurs de 5 zile de

la data primirii cererii de rambursare, mijloacele financiare utilizate pentru achizilionarea acestor

bunuri sau servicii.
4.12. in cazul rezoluliunii Contractului ca urrnare a neindeplinirii clauzelor contractuale privind

implementarca Proiectului, Beneficiarul este obligat sd returneze Finanfatorului, in termen de
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maximum5 zile calendaristice, sumele cheltuielilor care nu sAnt confirmate/justificate.

5. Evidenfa qi controlul utilizlrii mijloacelor financiare
5.1. Pe parcursul executlrii sontractului de finanfare, Beneficiarul are obligafia sI prezinte,

conform termenului stabilit in anexa nr.3, Finanlatorului urmltoarele rapoarte:

1) raport6ri pe tranqe - vor fi depuse inainte de solicitarea finantdrii pentru tranqa urmltoare;
2) raportare finali - va cuprinde obligatoriu confirmarealiustificarea cheltuielilor la nivelul

intregului proiect cuprinzAnd at6t finanfarea, cdt qi contribulia proprie, dupl caz. Aceasta

trebuie alcdtuit[ din compilarea rapoartelor intermediare prezentdnd o analizd a rezultatelor
proiectului, indicatorilor atinqi/neatinqi, conform Formularului din Anexa nr.5f.

5.2 Rapoartele se prezintd cu respectarea formelor standard anexatelaprezentul Contract, care

includ urm[toarele sec]iuni :

a) Raport financiar - activitatea financiardin decursul tranqei anterioare qi cumulativ de la
inceputul implementdrii proiectului p6ni la finisarea perioadei raportate, bugetul executat f4e de

aprobat qi motivele pentru devieri (daci existd). Raportul financiar se completeazd, in baza

Formularelor din Anexa nr. 5a qi 5b qi va include copiile documentelor primare (factur6, ordin de

plat6, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.
Raportul se semneazd de administrator qi contabilul Beneficiarului. Numerele, datele, cifrele

documentelor contabile vor fi indicate pe deplin;
b) Raportul privind medicamentele qi consumabilele achizilionate qi utilizate in cadrul

proiectului in baza Formularului din Anexa nr.Sc;
c) Raportul privind acordarea medicamentelor, consumabilelor qi serviciilor beneficiarilor

prestate in cadrul proiectului in baza Formularului din Anexa nr.Sd;

d) Raportul narativ repre zintd sumarul activitlfilor implementate pe parcursul tranqei (inclusiv
date calitative qi cantitative privind beneficiarii acoperili cu servicii). Raportarea activit[filor se face

in baza formularului tip al Finanlatorului din Anexa nr.5e qi va include devierile de la activit6lile
proiectului (dacd exist6), realizdnle, provocdrile qi acliunile intreprinse pentru a le soluliona.

5.3. Pe parcursul implement6rii proiectului Beneficiarul se informeazd"Finanfatorul despre toate

evenimentele importante, care pot influen\apozitiv sau negativ realizarea proiectului.
in cazul in care ar putea exista devieri in implementarea proiectului in raport cu planul de

activit[1i, acestea trebuie explicate gi argumentate prin intermediul unei scrisori adresate

Finantatorului prin care se solicit[ aprobarea modific[rilor propuse.

5.4. Rapoartele cu privire la realizareaproiectului se depun atdt pe suport de hdrtie,cdt qi in
format electronic, fiind insofite de documentele confirmative/justificative pentru cheltuielile efectuate

pe fiecare linie de buget.
5.5. Rapoartele narative qi financiare pe tranqe se prezintd conform graficului tranqelor.

5.6. Finanfatorul are dreptul de a efectua verificiri, atdt in perioada derul6rii Contractului, c6t

qi ulterior valid[rii raportului final.
5 .7 . in cazul realizdrii verific[rii la fa\a locului, Beneficiarul are obligatia^ de a prezenta

F'inanfatorului toate informaliile qi actele necesare desfbqur5rii eficiente a verificlrii. In cazul in care

Beneficiarul refuzdprezertarcainformaliei solicitate de cdtre Finanlator, pentru stabilirea veridicitdtrii
datelor expuse in informalie, Finanlatorul are dreptul sI refuze achitarea.

5.8. Curtea de Conturi este abilitatd,cu dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulflrii
Proiectului qi executlrii Contractului.

6. Obligafiile gi responsabilitlfile plrfilor
6.1,. Finanlatorul are obligalia sd asigure platapentru implementarea Proiectului, respect6nd

condiliile, moda[taflle qi termenele indicate inprezentul Contract.
6.2. Beneficiarul are urmitoarele obligafii:

a) sd asigure implementarea calitativ6 a Proiectului in conformitate st prezentul Contract, fiind
unicul rdspunzdtor in fala Finanlatorului pentru implementarca Proiectului;

b) sE prezinte toate documentele confirmative/justificative privind utilizarea mijloacelor pe acest

proiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de platd, etc.) cu descifrarea pe

/ h.q



elementele de cheltuieli; tn cazul neprezentlrii sau prezentdrii in volum incomplet in termenii stabilili

a documentelor solicitate, Finanlatorul are dreptul si micqoreze bugetul proiectului la volumul
respectiv;

c) s[ gestioneze veniturile qi cheltuielile mijloacelor financiare pentru implemerfiareaproiectului
prin conturi bancare separate;

d) si utilizeze mijloacele financiare integral qi exclusiv in modul qi pentru destinaliile care au

fost aprobate qi care sunt indicate in Proiect qi bugetul de cheltuieli aprobat al proiectului (anexa m.2
la Contract);

e) s[ restituie Finanlatorului mijloacele financiare atilizate in alte scopuri decdt realizarca

prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documentar;
f) sd restituie Finanlatorului bunurile raporta,,r, la mijloace fixe, procurate din contul mijloacelor

financiare oblinute inbazaprezentului Contract, care nu sint folosite in corespundere cu prevederile

acestuia;
g) sI asigure trtilizarea eficientd a mijloacelor financiare obfinute conform prezentului Contract.

tn cazul procurdrii din aceste mijloace a mdrfurilor qi serviciilor, Beneficiarul va prezenta

Finantatorului, cu titlu informativ, p6nd la procurarea de c6tre el a mdrfurilor sau plata serviciilor,
documentele ce atestd modul de selectare amdrfurilor sau serviciilor agentului economic, qi anume:

- ofertele agenfilor economici (nu mai pulin de trei), care au fost examinate la alegerea mdrfurilor
sau serviciilor (ofertele trebuie si contind adresa gi telefonul ofertantului, data, semnltura
conducltorului qi amprenta gtampilei), certificatele de inregistrare aagentilor economici, certificatele

de provenienta a mdrfii, certificatele de calitate qi alte documente necesare pentru selectarea agentului

economic cflqtig6tor;
h) sd prezinte la cererea Finanlatorului, incaz de necesitate, inforrnalia privind datele incluse in

rapoartele prezentate altor finanlatori ce tine de implementarea proiectului;
i) sI efectu eze pldlile obligatorii faf6 de bugetul public nalional ce rezult[ din prezentul Contract

in cazurile prev5zute de legislafie;
j) si coordoneze cu Finanfatorul toate materialele informative, elaborate din mijloacele

financiare oblinute in temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finanlator este

stabilit de pinl la 5 zile lucrltoare.
k) sE expedieze Finanlatorului copiile tuturor publicaliilor efectuate din mijloacele financiare

obfinute in temeiul prezentului Contract.In toate aceste publicatii Beneficiarul va include urmdtoarea

declaraliei ,,Acest material este editot (realizat) cu sprijinul financiar al Companiei lt{alionale de

Asigurdri in Medicind". Beneficiarul este obligat si inqtiinlezeFinanlatorul despre toate conferinlele

de presd, seminare, manifestalii sau alte evenimente sociale, legate de executareaproiectului finantat,

pdnl la desfEpurarea lor;
6.3 Finanfatorul nu poartd rdspundere pentru veridicitatea qi autenticitatea materialelor pasibile

de citire qi audilie produse de cltre Beneficiar utilizdnd mijloacele financiare acordate in baza

prezentului Contract;
6.4 Beneficiarul iqi va asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate terfilor din culpa

sa pe parcursul implementirii Proiectului. Finanlatorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru

prejudiciile cauzate terfilor din culpa Beneficiarului;
6.5 Beneficiarul va asigura instruirea personalului in toate ariile de responsabilitate, precum qi

va garant a cd.personalul implic at vaparticipa la sesiunile de formare orgarizate in acest scop;

6.6 Beneficiarul confirmd faptul, cd activit[file sale sunt efectuate in conformitate cu legisla]ia

Republicii Moldova;
6.7 in cazulutiliz[rii mijloacelor FAOAM in alte scopuri decit cele prevdzute in prezentul contract,

beneficiarul poartd r[spundere potrivit legii.

7 .1. P[r[i1e sunt
angaj amentelor conform
de Forfa MajorS.

7. Forfa MajorI
exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea pafiiald sau integralS a

prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuti

Forla Majora se subinlelege: rdzboaiele, calamitilile naturale, incendiile,7 .2. Prin cazuri de
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inundafiile, cutremurele de p5rn6nt, modificdrile in legislalie qi dispoziliile Guvernului, grevele qi

alte circumstanfe, ce nu depind de activitateaparfilor.
7.3. Survenirea circumstanlelor de Forfa Major6, momentul dezldnluirii qi termenul de acfiune

trebuie sE fie confirmate prin certificatul cu privire la Forfa Major6, eliberat de organul competent
din Republica Moldova

8. Rezolufiunea contractului
8.1. Rezoluliunea contractului poate ayealoc cu acordul comun al ambelor Pirfi sau la inifiativa

uneia din Parfi.
8.2. Partea iniliatoare a rezoluliunii contractului este obligatd sd comunice in timp de 5 zile

celeilalte p64i despre intenliile ei, cu expunerea ca:uzelor.

8.3. Partea inEtiinlatd este obli gatd, sd rdspundd in decurs de 5 zile de la receptionarea intenliei
de rczolutiune a contractului, in caz contrar partea inifiatoare are dreptul sd declare Contractul
rezolulionat.

8.4. Rezoluliuneaprezentului Contract din iniliativa Finan{atorului, poate avea loc in cazul in
care Beneficiarul nu respectd condiliile prezentului Contract sau ale Proiectului, fiind notificat
Beneficiarul cu cel mult 5 zlle calendaristice inainte de data rezoluliunii Contractului.

e.1. pentru imptemenrarea cu ?;,H3f;tx*::,illi:11n vina Beneficiarului, acesta poarra
rdspundere material5 in valoare de 0.17o dinvaloarea Proiectului, pentru fiecare zi de intdrziere.

9.2.Pentru achitarea cu intdrziere a p151ii tranqelor, Finanlatorul poartl rlspundere materialI in
valoare de 0.01Vo din suma neachitata, pentru fiecare zi deintdrziere, dar nu mai mult de 10% din
suma totalE a prezentului contract.

9.3. Pentru refuzul oric[rei dintre parli de a executa ac]iunile, serviciile, activit6flle prevdzute
inprezentul Contract, acesta suport[ o penalitate in valoare de l0o/o din sumatotalda Contractului.

I-0. Dispazi[iifinale
10.1. Acliuneaprezentului Contract inceteazd la finalizarea de c6tre Beneficiar a proiectului qi

prezentarea raportului financiar final qi a raportului cu privire la executarea proiectului. La
prezentarea lor, Finanlatorul va efectua, dupd caz, achitarea p161i1or restante f4a de Beneficiar sau va
solicita Beneficiarului intoarcerea mijloacelor oferite inbazaprezentului Contract,rdmase neutilizate
in procesul realizdrli proiectului. Raportul cu privire la executarea proiectului va contine toatd
informalia despre rczultatele obfinute ca urrnare a realizdrli proiectului.

10.2. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cdtre parti pe cale
amiabil6,in caz de divergenle vor fi examinate in ordinea stabilita de legisla{ia in vigoare.

10.3. Din data semndrii prezentului contruct toate negocierile qi corespondenta anterioar[
referitoare la acesta, iqi pierd puterea juridicI.

10.4. Orice modificlri qi complet[ri la prezentul contract sunt valabile numai in cazul cdnd
acestea au fost semnate de cltre reprezentanfii imputernicili ai ambelor pa{i.

10.5. Nici una dintre pdrli nu are dreptul sltransmita obhgaliunile qi drepturile sale de contract
unor terle persoane, fer6 inqtiingarea qi acordul inscris al celeilalte pdr1i.

10.6. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare care se remit c0te un exemplar:

1) Finanlatorului.
2) Beneficiarului.
10.7.Intru confirmarea celor expuse mai sus, Pdrlile au semnat acest Contract la data de
Anexe:
Anexa nr.l-: Proiectul;
Anexa m.2: Bugetul de cheltuieli al proiectului;
Anexa nr.3: Graficul tranqelor qi prezentdrii rapoartelor;
Anexa m.4: Declarafia pe propria r[spundere.

Formularele de raportare, dupl cum utmeazd:
Anexa nr.5a: Raport financiar generalizat;
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Anexa nr.5b: Raport financiar detaliat;
Anexa nr.5c: Raport privind medicamentele qi consumabilele achizilionate qi utilizate pentru

perioada de raportarc;
Anexa nr.Sd: Raport privind acordarea medicamentelor, consumabilelor qi serviciilor

beneficiarilor pentru perioada de raportate;
Anexa nr.5e: Raport narativ de activitate pentru tran;a_;
Anexa nr.5f: Raport final de activitate.
Anexele nr.2 pi 3 ale prezentului Contract vor fi semnate pi qtampilate de cdtre rcprezentanlii

autorizali in mod corespunzdtor de cdtre Beneficiar qi Finanlator.

ule PdrtilorDatele 'e, postale Si buncare
FINANTATOR BENEFICIAR

Adresa poptall: mun. Chiqiniu, bl.Vlaicu
PircIlab, 46
Telefon/Fax: 022 780 295,022 222 032
IBAN : MD 73 TRPEABS 1 B 7 20 A0185 7AA
Banca: Ministerul Finanlelor - Ttezorctia de

Stat
Cod bancar: TREZMDZX
Cod fiscal: 1007601"007778

Adresa juridici: mun. Chiqindu, str. Varqovia
7, oficiulz, MD 2060
Adresa poqtalfl: mun. Chiqindu, str. Varqovia
7, oficiulz, MD 2060
Telefon/Fax: 0 22 600 490
IBAN: MD3 6Ex00000002 25 L39 47 1 MD
Banca:BC ,,Eximbank" S.A., filiala nr.6
Chiqinlu
Cod bancar:EXMMMDzz4Lg
Cod fiscal: L012620000954

Semndturile pdr

FINANTATOR BENEFICIAR
Semnitura autoizatd:

M Ion Dodon

Semndtura avtorizatd:

Svetlana Doltu
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ta contractut nro{ata( $" ffiZli,r,
Proiectul

Extinderea accesului la serviciile debazdde prevenire HIV/SIDA gi ITS pentru grupurile-cheie
qDI, LS qi BSB in regiunea Centru a Republicii Moldova.

1. Descrierea problemei
Prevenirea HIV/SIDA qi a infecfiilor cu transmitere sexuali sunt o prioritate a

sdnlt[fii publice, care pe l6ng6 domeniul medical, afecteazd qi aspecte sociale,

economice, de dezvoltare etc., caracterizate prin complexitate qi afectAnd toate

componentele societilii.
incepdnd cu mijlocul anilor 90, Moldova este afectat[ de o epidemie HIV concentrati

(una dintre cele mai grave din Europa), avind cea mai mare parte a caz:urilor noi in
rdndurile a trei segmente de populalii cheie afectate: consumatorii de droguri injectabile
(CDI), b[rba]ii care practic[ sex cu bdrbafi (BSB), lucrltorii sexuali (LS) qi clienfii
acestora. Conform datelor statistice, la 01.0L.2022 cumulativ, au fost inregistrate L5L28

cazuri de infecfie cu HIV. in a.2021 au fost inregistrate 797 cazuri noi de infectie cu

HIV, inclusiv 161 in teritoriile de Est (a.2020 - 675 qi 141, respectiv). Incidenfa infecliei
cu HIV Ia 100 000 populafie ina.2021 a constituit 19,88 caztxi (a.2020-16,83), inclusiv
in teritoriile din dreapta Nistrului 17,95 cazwi (a.2020-1"5,95) qi in teritoriile de Est -
34,47 cazuri (a.2A2O-30,0). in perioada de referinfd a sporit incidenfa infectiei cu HIV la
100 000 populalie in mun.Chiqin[u, de la 13,45 cazuri in a.2020 la 17,77 cazuri in
202Lw.

Datele supravegherii de gene rulia a 2-a confirml stadiul epidemiei concentrate -;i
aratd un nivel ridicat al prevalenlei HIV in diferite grupuri-fintd qi zone geografice. In
2020, se inregistreazd"niveluri deosebit de ridicate ale prevalenlei HIV printre persoanele

care injecteazl droguri, 15% la B61!i qi 12,50 la Chiqin[u in 202A. S-a constatat o
prevalenfl mai mare a HIV in r6ndul bdrbafilor care fac sex cu bdrbafi, care a dep[qit
L0% la Chiqindu qi BAl1i. Datele referitoare la prevalenla HIV in rdndul lucr6toarelor
sexului s-au situat s;.tb 57o qi a alcdtuit 3o/o in oragul Chiqin6u. Dintre cdile de transmisie
a predominat cea heterosexualI, rcprezentend 550-650 de cazuri pe an in perioada2OLO'
2021. Proporlia sa in toate cazurile raportate a crescut de la 86Vo in 20L0 la 88,57o in
2019. Trebuie menfionat cd ponderea femeilor inainte de 2015 a dep6qit ponderea
blrbatilor qi cd, incep6nd cu 2015 predomind ponderea birbatilor. Aceste date, in
contextul prevalenlei relativ sc5zute a HIV in rdndul populafiei generale qi a

stigmatizdrii qi discrimin6rii grupurilor de rrp, pot fi interpretate ca o posibili epidemie
in rAndul bdrbalilor care fac sex cu bdrbali. In acest grup, prevalenta a crescut brusc din
2009, cAnd a fost la nivelul de L,7%,20L2-5,47o,2A1,6-97o qi 2020 - LL,67o. in acelaqi

timp, acoperirea BSB cu prevenirea HIV este cea mai sc5.zut[ in compara]ie cu alte
populafii cheie, care ating doar 29% din numIrul estimat de BSB (populafia cheie

BSB a fost estimata in anul 2020 ca fiind L46OO de persoane). Num[rul cazurilor in
rdndul persoanelor care injecteaz6 droguri a fost cuprins intre 37 qi 58, ceea ce este o
tendinf[ descresc[toare. Ponderea femeilor rlmdne la 10-207o. Conform datelor fdrilor
invecinate qi in contextul unei stigmatizdri r[spdndite qi a discriminirii grupurilor de

risc, se poate presupune c[ unele dintre cazurile raportate de transmitere heterosexualE
aparlin qi p"rrou.r"io, 

"ur. 
injecteaza droguri qi partenerilor lor sexuali. in ultimii ani,

epidemia HIV a r[mas concentrati din cauza a doi factori: continuarea epidemiei in
rdndul persoanelor care inlecteazd droguri qi a partenerilor lor sexuali, cu uJl numdr
relativ mare de femei cu transmitere heterosexuald a HIV, $i a epidemiei in rdndul
b6rbalilor care fac sex cu bdrbafi, ceea ce contribuie la creqterea infect6rii cu HIV in
rdndul blrbati tn corespundere cu rezultatele exercitiului de estimare din 2020,
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mdrimea populaliei de LS a fost estimatdla 15,8 mii, cu 13,45 mii pentru malul drept qi

2,35 mii pentru malul st6ng.I2l Conform rapoartelor ONG-urilor active in domeniu qi

statisticii administrative, pe parcursul anului 2020 au fost testate la HIV 5,298 persoane
din categoria I,S (4,980 in 2019) din ele confirmate Ei luate in evidenfd medicald, 9
persoane (19 in 20L9). Astfel, fiind testate HIV circa 33,5o din numdrul estimat de LS.
Transmiterea pe cale sexual[ a devenit cea mai frecventd cale de infectare cu HIV auto-
raportatd de c6tre persoanele depistate. in 2019, dintre g22noidepistate cu HIV, 69oh au
raportat transmitere pe cale heterosexual[.

In anul 2020, in Republica Moldova au fost inregistrare 674 de cazuri noi HIV,
printre cazurile inregistrate in anul 20205 - 8,2% sunt b[rba!i, 447o

sunt din mediul urban. Majoritatea persoanelor depistate cu infeclia HIV sunt persoane
tinere de vdrstd reproductivd, sexual active.

Acoperirea populaliei LS cu servicii de prevenire la nivel nalional pentru perioada
2OL6-2021 este considerata drept moderat[ qi respectiv intensificarea eforturilor de
prevenire HIV in rdndurile populafiilor cu risc sporit de infectare HIV este una din
principalele priorit6li ale actualului Program Nafional (2021-2025). in 2019, 7332 LS au
fost acoperili cu servicii de prevenire, ceea ce reprezintd34,4Yo dinnumdrul estimat.trl

Conform ultimului studiu IBBS din anul 2A20, prevalenfa HIV agregatd, qi ponderatd
in mun.Chiqindu este 2.7Yo, cu toate c[ nu toate respondentele erau conqtiente de statutul
lor HIV la momentul test[rii. Anticorpi la HVC aveau 5.1oh, iar anticorpi pentru HVB
aveau 2.9%. Prevalenfa Sifilisului este de 16% in Chiqin[u. LS au raportat partenerii
multipli qi utilizarea inconsistentl a prezeryativului. Nu toate LS qtiu unde pot ob{ine un
prezervativ c6nd au nevoie de el. PAnI la o cincime din I,S au raportat semne qi

simptome de infeclii cu transmitere sexuald in ultimele 12 luni; fiecare a qaptea

respondentd in Chiqindu au raportat cd au fost diagnosticate cu ITS in ultimele 12 luni.
Nu toate IS cunosc unde pot face un test la HIV confidenfial. in medie fiecare LS au
avut mediana numdrului de parteneri comerciali 20 in ultima lun[ qi aproape toate au
utilizat prezefirativul la ultimul contact sexual cu partener comercial. 83% din
respondentele din Chiqindu au $ilizat intotdeauna prezewativul cu partenerii comerciali
in ultimele 6 luni. Cea mai mare parte dintre respondente au raportat cd decizia de a
folosi prezervativul le apa(ine 1or. 72% din LS din Chiqindu declara cE au capacitd{i de a
convinge partenerii ci uttlizarea prezervativului este din gnja pentru sdndtatea lui.
Aceste statistici accentueazdnecesitatea intervenliilor centrate pe grupurile CDI, BSB qi

LS.
Scopul general al proiectului

Consolidarea eforturilor de prevenire HIV in mediul CDI, BSB $i LS din regiunea
Centru a Republicii Moldova, neacoperili cu servicii de reducere a riscurilor (pachet de
bazd) in anul 2023 in cadrul activit[1ilor programului nafional de prevenire qi control

te de UCIMPlFondul Global.
Obiectivele generale ale proiectului

1. Extinderea accesului CDI, BSB qi LS la servicii de prevenire HIV/ITS prin
acoperirea cu servicii din pachetul de bazd, in regiunea Centru, in special municipiul
Chiqiniu qi suburbii.

2. Extinderea accesului la testarea HIV, Sifilis, TB, HVC qi HVB in rindul CDI, BSB
i I,S din reeiunea Centru. in special municipiul Chisindu si suburbii.

Obiectivele specifice qi activitlfile proiectului

Act.1.1 Efectuarea vizitelor in teren pentru identificarea gi prestarea serviciilor de bazd
pe perioada implementlrii proiectului (minim 5 vizite per beneficiar CDI, minim 3 vaite

r beneficiar BSB si LS);

4*B
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3.
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Act. L.2 Comunicarea, informffiea pi educarea cu scopul prevenirii HIV, HVB, HVC, TB
gi ITS pentru 100Vo din beneficiari;

Act.1.3 Distribuirea consumabilelor realizatdde c6tre lucrltori in teren qi din oficiu (in
mediu cite 80 seringi, L00 qervefele cu alcool qi 20 prezewative per CDI, 36 prezerrvative

cu duritate sporitI qi 2 lubrifianli 50 ml per BSB qi cite 80 prezervative qi 2 lubrifianfi 50

ml per LS);
Act. 1.4 Validarea beneficiarilor proiectului de cdtre Programul Nalional in proporfie de

100%:

Act.2.L Testarea la HIV cu teste rapide pentru cel pulin 8A% din beneficiari;
Act.2.2 Testarea la Sifilis cu teste rapide pentru cel pu{in 60% din beneficiari;
Act.2.3 Testarea la HVC cu teste rapide pentru cel pu{in 20% din beneficiari;
Act.2.4 Testarea Ia HVB cu teste rapide pentru cel pulin 30Vo din beneficiari;
Act.2.5 Efectuarea screening-ului la TB pentru cel putin 6O7o din beneficiari;
Act.2.6 Acompanierea Ia SDMC a cel pufin 90% din beneficiarii testali cu rezultat
pozitl pentru confirmarea diagnosticului HIV pi inrolare in TARV.
Act. 2.7 Referirea c[tre specialiqti a cel pulin 907o din beneficiarii testa]i cu rezultat
pozitiv la Sifilis, HVC, HVB qi TB.

5. Planul de acfiuni a proiectului

Activitate Numdrul lunii
I 2 3 4 5 6 7 B 9 10

Activitatea 1.1 x x x x x x x x x x
Activitatea 1.2 x x x x x x x x x x
Activitatea 1.3 x x x x x x x x x x
Activitatea 1.4 x x
Activitatea 2.1 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.2 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.3 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.4 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.5 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.6 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.7 x x x x x x x x x x

6. Beneficiari direcfi gi indirecfi ai proiectului
Beneficiarii direc[i: 22 CDI, 500 BSB qi 200 LS acoperi]i cu servicii din pachetul de

baza de prevenire HIV/ITS;
Beneficiarii indirecfi: familiile qi apropia{ii beneficiarilor, comunitdfile in care

locuiesc qi comunitatea in general, serviciile de sdndtate publicd qi sistemul de asigur[ri
in sdndtate.

7. Monitor izar ea, evaluarea qi rapo rtarea implementirii proiectului
Progresul activit[1ilor va fi monitorizat de c[tre Coordonatorul de proiect angajat in

cadrul proiectuiui utiliz0nd metodologia standard conform ciclului de management al
proiectului qi anume prin:

. formularea conceptului qi scopului activitdtrii M&E pentru acest proiect.

. formularea qi delimitarea funcliilor de monitoizarc qi de evaluare in cadrul acestui
proiect.

. elaborarea planului de M&E pentru acest proiect.

. identificarea surselor de verificare qi includerea acestora in planul de M&E al
proioctului.

o oferirea recomandlrilor pentru imbun[titirea implementlrii proiectului.

3
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Indicatorii stabilili vor fi mdsurali lunar, trimestrial gi la finele proiectului. Activitaflle
principale de monitorizare vor fi focusate pe compararea rezultatelor oblinute cu
rezultatele prevdzute, analiza stadiului de realizare a obiectivelor qi analiza eficacita$i
utilizdrii resurselor. Instrumentele care vor fi utilizate pentru monitorizarea proiectului
vor include:

. liste de activitifi, cu procentaje de indeplinire;

. analize in timp ale proiectului;
o grafice-re[ea;
o diagrame Gant de eqalonare calendaristicd a activitdlilor.

Procesul de monitorizare va include colectarea sistemicd a informaliilor de la membrii
echipei, beneficiari ai proiectului, parteneri, etc. De asemenea vor fi puse in aplicafie
instrumentele gi metodologiile solicitate de Program National de prevenire pi control al
HIV/SIDA qi ITS qi finan{ator. Pe parcursul anului 2019 AO AFI qi ONG-urile partenere
in Proiect au aderat la programul electronic de M&E implementat gi gestionat de

SDMC. La moment personalul AO AFI qi cel al ONG-urilor partenere in Proiect au

sarcina de a raporta in regim curent datele colectate in baza programului electronic de

M&E.
Evaluarea continud pe intern a proiectului va cuprinde atit aspecte calitative, cit qi

cantitative. tn procesul de evaluare vor fi utilizate instrumente cum ar fi:
. oportunitatea pentru a aprecia dacd proiectul furnizeazd serviciile cdtre

beneficiari in cantitatea gi la parametrii calitativi prestabilifi;
o acceptabilitatea - pentru a evalua gradul in care proiectul influen[eazd situalia

existent6 in rindurile beneficiarilor;
o grupul-{intd - pentru evaluarea grupului vizat;
. eficien{a - pentru compararea rezvltatele propuse cu resursele necesare realizdrii

lor;
. calitatea pentru verificarea standardele calitative ale serviciile oferite qi

corespunderea cu criteriile de validare a beneficiarilor.;
o sustenabilitatea - pentru analiza posibilitdfilor ca proiectul s[ fie continuat sau

dezvoltat ulterior;
o diseminarea pentru evaluarea posibilitdfilor de extindere a activitdlilor

proiectelor asupra unui numdr mai mare de beneficiari.
Implementarea activitdlilor ya fi raportatd cdtre donator utilizind urmdtoarele
instrumente:

o Raportul financiar
o Raportul narativ
o Raportul pe consumabile
o Alte rapoarte solicitate de finantator

Semnltu Svetlana DOLTU, administratorul Asociafiei Obpteqti
,,AFI,,
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Anexa nr.2

la Contractul nr.

Bugetul de cheltuieli al proiectului

i, 0 {. Q). 13

Denumirea

Numlrul
beneficiarilor

(oersoane)

Numtrrul
de unittr{i
ftuctrti)

Cost lunar/
per unitate

flei)

Suma totaltr
(lei)

CHELTUIELI, total 722 750.194,10

inclusiv:

inclusiv:

L.1 Cheltuieli directe de personal 722 41.050,00 369.450,00

lucrdtor in teren BSB 84 4.750,00 42.750,00

lucrf,tor tn teren BSB 84 4.750,00 42.750,00

lucr6tor in teren BSB 83 4.750,00 42.750,00

lucrltor in teren BSB 83 4.750,00 42.750,00

lucrltor tn teren BSB 83 4.750,00 42.750,00

lucrltor in teren BSB 83 4.750,00 42.750,00

lucrltor in teren LS 100 5.650,00 50.850,00

lucr[tor in teren LS 122 6.900,00 62.100,00

L.2 Cheltuieli indirecte de personal 722 L5.500,00 139.500,00

director de proiect 122 4.500,00 40.500,00

coordonator de proiect 122 6.500,00 58.500,00

contabil 722 4.500,00 40.500,00

inclusiv:

Prezewative LS (cite 80 per beneficiarx20O LS) 16000 1,58 25.280,00

Lubrifianti LS 50 ml (cite 2 per beneficiar*200 LS) 400 70,00 28.000,00

Prezewative BSB (cite 36 per beneficiarx5O0 BSB) 18000 6,00 108.000,00

Lubrifianti BSB 50 ml (cite 2 per beneficiar*5O0 BqE) 1000 70,00 70.000,00

Prczewative CDI (dte2o per beneficiar*2Z CDI) 440 1.,58 695,24

Seringi 1,0 ml cu ac nedetaqabil (cite 5 per beneficiar*22 CDI) 110 L,45 159,50

Seringi, 2,0 mL. cu ac detaqabil (cite 30 per beneficiar*22 CDI) 660 0,89 587,40

Seringi, 5,0 ml cu ac detaqabil (cite 30 per beneficiar*22 CDI) 660 0,91. 600,60

Seringi, 10,0 ml cu ac detaqabil (cite 15 per beneficiar*22 CDI) 330 t,46 481,80

Servetele imbibate cu alcool (cite 100 per be49fi91q{'22 CD]) 2200 0,22 484,00

inclusiv:

3.1 Materiale de uz gospodlresc gi rechizite de birou 1.555,60

3.2 Servicii financiare 600,0 5.400,00

tuw





Anexa nr. 3

la Contractul nr. O,ft*afaz d.in // 2,/' .tazi

GRAFICUL TRAN$ELOR $I PREZENTARII RAPOARTELOR

1

Nr. d/o Denumirea activitlfii Total

inclusiv:
I trangl
(martie-

iunie)

II trangi
(iulie-

septembrie)

III tranpi
(octombrie-
decembrie)

L. Cheltuieli de personal 508.950,00 226.20A,00 169.650,00 113.100,00

2. Medicamente qi consumabile 234.288,50 234.288,50

3. Alte cheltuieli 6.955,60 3.955,60 1.900,00 1.200,00

Suma totall, lei 750.L94,L0 464.444rL0 17L.450,00 114.300,00

Termen de ptezentare a rapoartelor 05.07 .2023 05.10.2023 18.L2.2023

FINANTATOB BENEFICIAR

Semndtura autorizatd:

Ion Dodon

Semnltura autorr

/,:/t
//t\l'l C)

L(;( Svetlana Doltu
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Anexa nr. 4

laContractulnr.@dn@

Declarafie pe propria rlspundere

Subsemnatla fl"%4 Sru(&o*' domiciliatd in

n<tn.?Arts;nfu, ot z utkS{i. c-h. h', (pz fG in calitate de

Preqedinte/Administrator al A.O. firi
fiind in relatii contractuale cu Compania Nalional6 deAsigur5ri ln Medicinl in baza

contractului de finan(are din mijloacele fondului m[surilor de profilarie a

proiectelor de profilaxie qi prevenire a riscurilor de imbolndvire nr. oTcz-o f/cs-
din o4 c z 2r3 , declar pe propria rdspundere, cunoscdnd prevederile art.3511 din

Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul in declarafii, c[ documentele,

rapoartele, informafiile menfionate in listele beneficiarilor de servicii prestate in

cadrul contractului prenotat sint veridice.

0.( C3. /,D/"3

(data)

/g4r*
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Anexa nr. 5e

la contractul nr.Ei/21q/4ri" 2/OJ tt;zs

in acest raport de activitate includeli oricare informafie care line nemijlocit de

activitatea proiectului. Raportul narativ va avea formd liber[, cu condilia respect[rii

celor 6 puncte enumerate mai jos.

Scopul qi obiectivele proiectului:
Grupul-tint[:
P art ene i I alti fi nantatori :

Rezultatele scontate (vor fi prezentali indicatori ce urmeazd a fi atinsi, cu

indicarea rezultatelor concrete) :

1. Activitltile planific ate vizavi de cele realizzte in cadrul proiectului
o enumer area activitdlilor care au fost planificate qi sAnt rcalizate in perioada

imp lementdrii proiectului;
o prezentarea documentelor confirmative nominale pe fiecare beneficiar

(dosarele beneficiarilor, acord privind oferirea serviciilor, alte documente);

o descrierea progresului efectuat in realtzateaobiectivelor propuse ,tQzultatele
proiectului, evaluarea lor. Vor fi descrise cAt mai concret rezttltatele

proiectului in mirimi cantitative qi calitative, precum qi factorii importanti

de succes a proiectului. Ce s-a schimbat concret in urma realizdrii
proiectului;

o descrierea durabilitafli proiectului qi indicarea strategiei de dezvoltare a

proiectului dupd frnalizarea imp lementdrii proie ctului ;

o dovezi ale activitdtii in cadrul proiectului (materiale, broguri, buletine,

fotografii, etc.).

2. Deplaslri
Enumerali deplas[rile efectuate (specificafi mijlocul de transport, localitatea, scopul,

durata, relevanla deplasdrii pentru activit[1ile proiectului gi dacd, este aplicabil

kilometrajul):
in teritoriu;
in localttatea organizatiei Dvs.;
in alte localit61i.

3. Dificultl{i, solicitflri, sugestii pentru perioada urmltoare

S emn[tura administratorului :

/ nI/'





Anexa nr.5f
la Contractul nnoilZ,?4lfr4in 3,/.33 -Za:3

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat qi prezentat Finanlatorului (CNAM) la finele
fitalizdrii proiectului, conform termenelor limitd indicate in contractul de finanfare. Raportul prezintd
un sumar al rezultatelor implementdrii activitdlilor planificate in cadrul finant5rii respective.
Necompletarea unei parti a raportului, nedepunerea lui in formatul qi timpul stabiliti poate rentltain
rambursarea totald sau parfi ald, a sumelor virate Beneficiarului.

A.Date despre proiect
Data prezentlrii raportului
Informafii privind Beneficiarul
Persoana de contact gi funcfia:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Echipa de implementare
Coordonatorl Managerul proiectului (Numele qi prenumele):
Beneficiari:
Grupul-fintE/B enefi ciarii directi
Beneficiarii indirecfi
Parteneri/alfi finanfatori (organizallile, persoana de referinfd gi datele de contact,resurse

oferite)
Denumirea proiectului :

Scopul:
Obiective:
Perioada de implementare gi acoperirea geografici a proiectului:
Contract de finanfare nr.: semnat la data de .......
Bugetul conform contractului de finan{are:

B. Date privind rezaltatele implementirii proiectului

Modul de implementare a proiectului. Descrieti modul in care a fost implementat proiectul.
Descrieti progresul efectuat in rcaLizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse gi a activit6lilor
incheiate in perioada de derulare a proiectului (conform pLanului de activitlti din propunerile de

Atingerea obiectivelor proiectului. Descrie{i care obiective nu au fost atinse din cele

Descriere succinti a

pJegngaEil licati cauzele.

hk

proiect



Activitifi realtzate versus planificate. Descriefi care activitdli nu au fost realizate din cele

ptanincate si expune

calitative (indicatori de perfo efecte sociale, etc.

Realizarea indicatorilor. Includeli numflrul de beneficiari planificali pentru atingere qi

acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului qi rezultatele la finalizarea proiectului.
Specificafi dac[ implementareaproiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografrcd.

Impactul. Descrieli impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastrS. Care au fost
schimb[rile concrete prodrx" in unna realizdrii proiectului?Descrie]i impactul activitElii asupra

benefi ci arilor I p articipanli 1or. 
_

Schimblri falil de bugetul aprobat. Specificafi diferenlele de rcalizare in raport cu

planificarea iniliald. tn cazul in care ali intdmpinat dificultdli la capitolul dat, expuneli probtremetre

ap[rute pe parcursul implementlrii proiectului qi cum au fost dep[gite.

Monitorizarea qi evaluareal metode de evalu^re a succesului/rezultatelor. Descrieli modul
in care s-a realizat monitorizarea qi evaluarea implementdrii proiectului. Recomandiri - cheie urmare
implementdrii activititilor pro iectului.

Calitatea, metodele de implementare, continuitatea qi sustenabilitatea realizlrii
proiectului

Executarea bugetului proiectului. Descrieli cum ali cheltuit mijloacele financiare primite in
cadrul imolementdrii proiectului.

Administrator:

$tampila:

Rezultatele obfinute. Descriefi cdt mai concret rczultatele proiectului in m6rimi cantitative qi

/;-A
2


